
االسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتاب#

يالحسكة11807 ابراهيم احمد القادريأدب 

يدمشق23566 ابراهيم عصام شماأدب 

يدمشق34945 ابراهيم محمد خير البسيميأدب 

يريف دمشق4109 احمد ابراهيم عبد الجوادأدب 

يدمشق53574 احمد اديب خزمةأدب 

يدمشق66243 احمد فتحي قبالنأدب 

يريف دمشق7387 ن النعنوسأدب  اسامه حسير

يالقنيطرة8292 اسامه محمد العوضأدب 

يدرعا96046 اصاله بالل االحمدأدب 

يدمشق101604 المنترص باهلل محمد عارف رسالنأدب 

يدمشق113706 الياس حبيب الخوريأدب 

يدرعا12959 ايوب محمد السعودأدب 

يدمشق136286 أحمد مصطفن محمودأدب 

يدمشق1410734 آيه محمد سليمانأدب 

يدمشق156421 بدر ابراهيم المرعيأدب 

يدرعا162682 بسام طريف ابو سيفأدب 

يريف دمشق176775 ار غندورأدب  بيان ضن

يريف دمشق187683 تالة عالءالدين عم عليأدب 

يالسويداء191978  شفيق ابو عسلي علبهأدب 
ن تولير

يدمشق20215 جاك موريس الصديأدب 

يدمشق211099 جالل محمد الدهرليأدب 

يدمشق225106 جمال ناض ضاويأدب 

يريف دمشق23784 جواد سلمان شلشأدب 

يدمشق246533 جوزيف عماد نخلهأدب 

يدمشق2512723 حال فادي رحالأدب 

يريف دمشق266120 حليمة خالد ابراهيمأدب 

يدمشق27460 حيدر محمد خضورأدب 

يدرعا281102 دانيال عبد هللا عبد هللاأدب 

يدمشق2912386 ي المرجه الحواصليأدب 
دالل بشير بنن

يدمشق303939 رافت عادل فاضلأدب 

يريف دمشق312561 راما حماد الخليفأدب 

يالسويداء3292 رامي نبيل العقلهأدب 

ي للعلوم السياحية والفندقية دمشق
ي مسابقة المعهد التقابن

ن
ن ف أسماء الناجحير
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ن
ن ف أسماء الناجحير

يدمشق3314467 رغد اسامه زهراويأدب 

يريف دمشق345140 رغد علي الدقرأدب 

يطرطوس352314 أدب 
ن رغد علي شاهير

يدرعا362761 يأدب 
روبير رشوان الحارب 

يالقنيطرة37136 زيد عماد الهاللأدب 

يالقنيطرة384247 سالي محمد الناض شبيبأدب 

يدمشق39133 سامي مالك جيلوأدب 

يدمشق40507 سليم بالل عبد هللاأدب 

يريف دمشق412071 سنا محمد نبيه السواديأدب 

يالسويداء421388 شهد حمود العربيدأدب 

يدمشق431164 ضياء هشام ابو الشعرأدب 

يريف دمشق44137 أدب 
طارق موىس العلي المصطفن

يدمشق452472 عبد الرحمن حسام كركرأدب 

يدرعا461219 عبد الرحمن عماد العليأدب 

يدمشق475346 يأدب 
عبد الرحيم محمد شفيق الجليالب 

يدمشق482497 عبدالرزاق محمدعرفان عثمانأدب 

يدرعا491306 عدنان محمد قطليشأدب 

يالالذقية502658 عالء فايز القبيليأدب 

يدمشق51511 علي حكمت اسماعيلأدب 

يدمشق527138 يأدب  علي محمد نضال الحلن 

يدرعا53538 علي محمود الرويعيأدب 

يريف دمشق54139 عمار محمد عرقاويأدب 

يدرعا55193 أدب 
ن عمر علي حسير

يدرعا56131 عمر نرصهللا الحريريأدب 

يدمشق5712498 غاليه ناض العسليأدب 

يريف دمشق58747 غدير منيف احمدأدب 

يريف دمشق596451 غزل فايز حمودأدب 

يريف دمشق60140 فرحان بسام عديأدب 

يريف دمشق61252 فؤاد أيمن االشهبأدب 

يالحسكة621232 كرم محمد السالمأدب 

يالالذقية631168 كريم نزار عمرانأدب 

يدرعا644140 كمال عبد السالم الحبوسأدب 
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يريف دمشق659651 يأدب  كينيا امجد الحلن 

يدمشق6610034  غسان معيكيأدب 
ن لجير

يدمشق6710909 لوتس محمد الشاللأدب 

يدمشق683377 لؤي محمد وهبهأدب 

يريف دمشق699697 ن محمد فؤاد شكريأدب  لير

يريف دمشق702422  علي سعيدأدب 
ن مادلير

يدمشق7110039 يأدب  ماسة محمد انس الرسايح 

يريف دمشق72142 مالك عبدالكريم الباكيرأدب 

يالسويداء73554 ماهر كرم ابوحمراأدب 

يالالذقية741170 مجد نزار عمرانأدب 

يدمشق755774 محمد أمجد محمد حاتم الحالقأدب 

يدرعا76384 ن الخازندارأدب  محمد حسير

يالقنيطرة77271 محمد خالد عسكرأدب 

يريف دمشق78471 محمد خالد عموشأدب 

يحماة79886 محمد سهيل خضورأدب 

يدمشق805827 محمد شادي مازن الطيرأدب 

يدمشق815828 محمد شمس مصطفن النهارأدب 

يريف دمشق82159 محمد ضياء احمد كمال الدينأدب 

يدمشق835681 محمد عبد الكريم الجديأدب 

يريف دمشق84401 محمد عبد هللا محمد جبليأدب 

يدرعا853090 محمد عز الدين نعيم العمورأدب 

يدمشق86242 محمد عالء حسام ابو سمرهأدب 

يدمشق878603 محمد عماد الدقاقأدب 

يدمشق887629 محمد مأمون خميسأدب 

يدمشق897635 محمد محمد أيمن الحناويأدب 

يريف دمشق90144 محمد معاذ محمد سمير دباحأدب 

يدمشق913479 محمد معاذ يارس شبقونأدب 

يدمشق92245 يأدب 
محمد وسام محمد حسان فيضن

يريف دمشق936014 مرام سمير غرهأدب 

يريف دمشق946704 مرح مسعود عطاهللاأدب 

يدمشق9512219 مريم محمد هالل شقيرأدب 

يريف دمشق96403 مصطفن محمد ماهر هاللأدب 
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يريف دمشق979804 مالك يحنر خليلأدب 

يريف دمشق989808 أدب 
ن ملك مالك شلغير

يدرعا99195 اتأدب  مهند عبد المنعم النصير

يريف دمشق1002222 أدب 
نانسي عبد الحنان مصطفن

يدمشق10110238 نبيله كنان برهانأدب 

يدمشق1023529 نرص هللا حسن حسونأدب 

يدرعا1036072 يف الخطيبأدب  نغم رسر

يدمشق10410636 نغم محمد عبد العزيزأدب 

يدير الزور1056302 نور سمير رشوأدب 

يالالذقية1068185 هبه باسل برهومأدب 

يالحسكة1073649 هبه عزيز كريغوأدب 

يدمشق10812269 هديل سمير عريضهأدب 

يدمشق1096078 وليد علي قاسمأدب 

يدمشق1106089 يارس مصطفن عرقاويأدب 

يدمشق1114932 يوسف محمد غنيمأدب 

ابراهيم علي غندورعلميدمشق11226411

يعلميدمشق11318841 احمد يحنر الشلن 

ازيعلميدمشق11434722 ارساء كفاح الي 

أسامه احمد ليالعلميريف دمشق11517525

بتول انس ابوفارسعلميريف دمشق11622208

يعلميدمشق11734347
تسنيم محمد نبيل المخلالب 

يعلميالسويداء1186884
راما جادو الكريم القلعابن

رامي ابراهيم حالقعلميريف دمشق11916434

رهف زياد عبد السالمعلميريف دمشق12033879

ريم محمد كمونعلميدمشق12135052

زين العابدين حيدر ديبعلميريف دمشق12219735

طارق اسامة غزالعلميريف دمشق12319818

عمار سامر خراطهعلميدمشق12422433

فراس محمد عيد سقهعلميدمشق12519503

ماسه حسام ابوحربعلميدمشق12636927

ماسه سعيد محمود الموالعلميدمشق12736450

مايا عدي الدربوليعلميريف دمشق12835489
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مجد وائل عمادعلميالقنيطرة1295229

محمد جهاد حمادعلميدمشق13019064

محمد مصطفن راتب دورهعلميدمشق13119272

محمود محمد فوازعلميدمشق13229471

يفهعلميدمشق13341546 مرام محمد رفأت رسر

مرصن أحمد عينيهعلميدمشق13418154

نزار عادل الحايكعلميالسويداء1354088

يوشع فؤاد دادهعلميريف دمشق13618714
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